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Tecrübe, yaşlanarak 
değil, yaşayarak 

kazanılır; ve zaman 
insanları değil, armutları 

olgunlaştırır.

Peyami Safa

Söz ola...

Soru: 20 yılı aşkın bir süredir bir sigorta acentesi olarak 
hizmet vermenin yanı sıra, Anadolu Aydınlanma Vakfı 
da dâhil olmak üzere farklı sivil toplum kuruluşlarının 
çalışmalarına yıllardır aktif olarak katıldığınızı biliyoruz. 
Kurumunuzun internet sitesindeki bir yazınızda, 
‘sigortacılık sektörünün en temel kavramının güven 

olduğunu’ ifade ediyorsunuz. Bunca yıldır hizmet 
verdiğiniz bu mesleği seçmenizdeki temel nedeni bu 
cümle üzerinden okuyabilir miyiz, buraya kadarki 
yolculuğunuzu bize nasıl anlatmak istersiniz? 

Oğuz Atabek: Sigorta acenteliğini seçmemde çok farklı 
nedenler olsa da, yaklaşık 27 yıldır bu işi sürdürmemdeki 
temel etken, onu, yaşamımla uyumlu kılabilmem olmuştur. 
Sigorta acentesi olarak, gelecekteki bir olasılık için 
verilen bir sözü satıyoruz. Güven duyuluyorsa alınıyor. 
Güven, sevgi için çok değerli bir zemin yaratıyor. İşin 
soğuk yüzünün, kişisel çıkar ve kaygıların ötesine 
geçilebildiğinde, yani sevgi ve yakınlık duygusunu 
bulduğumda işimi çok seviyorum. Toplumsal ilişkilerin 
zenginliği ve dayanışmanın varlığı, işime birçok insanî 
duygu ve davranışın olanağını sunuyor. Daha önce 
denediğim kimi işlerde böylesi olanakları bulmayı 
becerememiştim. Bu yüzden onlardan vazgeçtim.

(röportajın devamı 3. sayfada)

Mitolojik Sevgililer
Derleyen: Ayşe Doğu

…“Sevgi çok sabreder, lütufla muamele eder, sevgi 
haset etmez, sevgi övünmez, kibirlenmez, çirkin 
muamele etmez, kendi faydasını aramaz, hiddetlenmez, 
kötülük saymaz; haksızlığa sevinmez, fakat hakikat ile 
beraber sevinir; her şeye katlanır, her şeye inanır, her 
şeyi ümit eder, her şeye sabreder.” 
…“Şimdi ise iman, ümit, sevgi, bu üçü kalıyor ve 
bunların en büyüğü sevgidir.”
(Pavlus’un Korintoslular’a 1. Mektubu’ndan…)

Ferhat ile Şirin
Ümidin gücü…

Ferhat ile Şirin, konusunu Hüsrev-ü Şirin adlı İran 
öyküsünden alan eski bir Türk halk öyküsüdür. Gerek 
Hüsrev-ü Şirin gerekse Ferhat ile Şirin adıyla İran 
ve Türk Divan şairleri tarafından mesnevi biçiminde 
yazılmıştır. Bu halk öyküsü, Orta Asya, Azerbaycan, 
İran, Türkiye ve Balkanlar’da ülkelere ve yörelere 
göre bazı değişikliklere uğramış olarak yüzyıllardır 
anlatılmaktadır.

Azerbaycan’da Erzen kentinin kadın hükümdarı 
Mehmene Banu, kız kardeşi Şirin için bir köşk 
yaptırmıştır. Köşkü süsleme işini o yörenin en usta 
süslemecisi (nakkaş) Ferhat’a verirler. Ferhat, çalışırken 
Şirin’i görür ve ona âşık olur. Mehmene Banu da 
Ferhat’ı sevmektedir. Bu nedenle Şirin’le evlenmesini 
istemez, karşı çıkar. Ferhat bir gezi sırasında Amasya 
kentinin hükümdarı Hürmüz Şah ile tanışır. Hürmüz 
Şah Ferhat’ın başına gelenleri dinleyince onu yanına 
alır. Birlikte Erzen’e giderler. Hürmüz Şah, Şirin’i 
Ferhat için Mehmene Banu’dan ister. Mehmene Banu 
karşı çıkınca iki hükümdar birbirlerine savaş açarlar. 
Savaş sırasında Hürmüz Şah’ın oğlu da Şirin’e âşık 
olur. Savaş sonunda yenilen Mehmene Banu her şeyi 
bırakarak kaçar. Şirin Amasya’ya getirilir. Oğlunun 
da Şirin’e âşık olduğunu öğrenen Hürmüz Şah güç 
durumda kalır. En sonunda Ferhat’a başarılması güç 
bir iş verir ve bu işi başarması koşuluyla Şirin’e 
kavuşabileceğini söyler. Ferhat, Amasya yakınlarındaki 
bir dağı delecek ve kente oradan su getirecektir. 
Ancak bu işi başarırsa Şirin’le evlenebilecektir. Ferhat 
büyük bir coşku ile işe koyulur ve bir süre sonra işin 

sonuna yaklaşır. Ferhat’ın bu işi başaracağını anlayan 
Hürmüz Şah, çalıştığı dağda Ferhat’a yaşlı bir kadınla 
Şirin’in öldüğü haberini yollar. Bu yalan habere inanan 
Ferhat, Şirin’in ölüm acısına dayanamaz ve dağları 
deldiği külüngünü (ucu sivri kazma) canına kıymak 
amacıyla havaya fırlatır ve yere düşen külüngün 
altında kalarak ölür. Ferhat’ın ölüm haberini alan 
Şirin de bir hançerle kendini öldürür. İki sevgiliyi yan 
yana gömerler. Söylenceye göre; her bahar Ferhat’ın 
mezarı üstünde kırmızı, Şirin’in mezarı üstünde beyaz 
bir gül ve aralarında da bir diken çıkmaktadır. Öykü; 
Ferhat’ın Şirin’e olan sevgisiyle, halkı suya kavuşturma 
çabalarını bir arada işlemekte olan destansı bir öyküdür.

(devamı 2. sayfada)

AYIN KONUĞU: Oğuz Atabek Deniz Tipigil

KARİKATÜR Orhan Doğu

Sevgili Burhan Oğuz 
Hocamızı Vefatının Yıl 
Dönümünde Rahmetle 
Anıyoruz...
İzzet Erş

Birkaç cümle ile de olsa kendisini vefatının bu yıl 
dönümünde bir kez daha anmak istedik...

Vakıfla ilgili bağlantılar ve yeni çıkarılacak eserleri 
ile ilgili olarak sık sık kendisiyle görüşme fırsatım 
olurdu. Bu buluşmalarda kendine özgü ikramları 
ve misafirperverliğiyle bende eşsiz anılar bıraktı. 
Şüphesiz bu anılar, en çok yaşayanlar ve kendisini 
tanıma fırsatını yakalamış kişiler için anlamlı ve 
değerlidir. Ancak kendisi ile tanışmanın bir diğer yolu 
da eserleridir.

Burhan Oğuz eserlerinde ağırlıklı olarak kültür 
olgusu üzerinde durmuştur. Kültürün algısı ve onun 
günlük hayatta kendisini nasıl gösterdiğini, tarihsel 
bağlarıyla birlikte sunmaya çalışmıştır. Bu çabasının 
ardında 5000’in üzerinde taranmış kaynak eser 
bulunmaktadır.

Bir gün bunca kaynak ve hayata geçirilmiş eserden 
sonra kültürü nasıl tanımlayacağını sordum. Bir 
alıntı yaparak şu cevabı verdi: “Kültür, her şeyi 
unuttuktan sonra geriye kalandır.”

Saygı ve sevgiyle anıyorum...
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Hızır’ı Görmek

Bildik bir öykü...

Vakti zamanında adamın biri Hızır’ı görmeyi çok 
istermiş. Belki şu fani hayatında bir defa olsun görmek 
nasip olur diye yollara düşmüş, her gördüğüne Hızır’ı 
sorar olmuş. Arayıp sorarken bir zâta rast gelmiş. 
Kendisine ne aradığını soran zâta Hızır’ı aradığını 
söyleyince, bu sefer zât adama sormuş: 

“Ararsın da, görsen tanır mısın?”
“Yok,” demiş, “ne tanırım, ne de bilirim.”
“Peki,” demiş zât, “gördüğünde nasıl tanıyacağını 
bilmek ister miydin?”

Adamcağız kendisine yardım edeceğini anladığı bu zâta 
şükürler ederek, gördüğünde Hızır’ı tanıyabilmeyi çok 
istediğini söylemiş ve zâtın ağzından çıkan her sözü 
dikkatlice dinlemeye başlamış.

Zât, adama ayağının altındaki yeri göstererek sormuş:

“Ne var ayağının altında?”
Adam yanıtlamış:
“Toprak.”
“Nasıl toprak?”
“Kuru toprak.”
“He,” demiş zât, “Hızır geldi mi, o kuru toprak böyle 
yeşerir, kuru dallar işte böyle çiçek açar.”

Daha bunu söylemekte iken adamın ayağının altındaki 
toprak yeşermeye, kuru dallar çiçeklenmeye başlamış. 
Tekrar sormuş zât adama:

“Gördün mü yeşeren toprağı?”
“Gördüm,” demiş heyecanla. “Peki, başka ne yapar, 
daha nasıl tanırım Hızır’ı?”

Zât ayağının topuğunu yere vurmuş. Vurmasıyla, yerden 
suların fışkırması bir olmuş.

“Böyle,” demiş, “Hızır’ın topuğunu vurduğu yerden 
işte böyle su kaynakları doğar. Gördün mü suyun nasıl 
fışkırdığını?”

“Evet, gördüm,” deyip ellerine sarılmış. “Allah razı 
olsun senden, sayende artık Hızır’ı görürsem mutlaka 
tanırım,” deyip müsaadesini istemiş.

Yolunda giderken “Böyle bir hüner Hızır’ın delili 
ise, öyleyse gördüğüm neden Hızır olmasın?” diye 
düşünüp hemen geri dönmüş. Ama geri geldiğinde ne 
zât oradaymış, ne de ondan bir iz varmış. Anlamış ki 
gördüğü Hızır’mış. Onu görmüş, ama gördüğünün o 
olduğunu bilememiş.

Ve kendi içine dönüp şöyle demiş: 
“Keşke görmeyi değil de, bilmeyi dileseydim...”

... 

İşte böyle, öykülerde belirir Hızır. Onun ortaya çıktığı 
her öykü insanın fıtratına olan yakınlığının, özleminin 
öyküsüdür. Aynayı her tuttuğunda yüzüne, yani bilincini 
kendi üzerine çevirdiğinde, Hızır göze görünür olur. 
Yeşillenendir Hızır; doğadır, tabiattır, hayattır, ama 
insanın kendini gördüğü aynadır aynı zamanda. Fıtrattır, 
ihlâstır. Âdem kendi cennetinin toprağıdır, ama Hızır 
o cennetin en güzel ağacı... Ve Rabbi yanan bir çalıdan 
konuşmuştur Musa’yla. O çalıdır Hızır, yanıp da 
tükenmeyen...

Bu nedenle ahlâksaldır onun belirişleri, tarihseldir ve 
aynı zamanda tarihi aşıp gelen tam şu anın öyküsüdür. 
İnsanın gözünü her açtığında karşısındadır Hızır; vicdan 
olarak, sınanma olarak, haddini bilmek manasına sınır 
olarak.

Bu öyküde Hızır yine hayatın içinden bir insan olarak 
görünür. Ne kanatlıdır, ne de nuranî bulutlar içinde inzal 
olur gökten. İnsandır çünkü o. İnsan özünde her ne ise 
odur Hızır. Ve özünde sevdiğinin yolunu bekleyen, çoğu 
zaman sevgiliden habersiz, kimsesiz bir arayandır. Ne 
aradığını dahi bilemez, o kadar unutmuştur...

Evvelâ kendine karşı dürüst olmalıdır insan bu 
arayışında. Zira arayış böyle başlar. Kişi ne zaman 
anlar ki insan Allah’ın biricik tecelli yeridir (ne 
zordur anlaması ki insanlık yükselinmesi gereken 
bir mertebedir) ve henüz ondan uzaktır, işte o zaman 
başlar arayış. Anlarsa ki insan ne kendisinin varlık 
nedenidir, ne de kendi iradesiyle gelmiştir dünyaya, 

ama vardır bir nedenle. Ve kayıtsız kalamadığında hayat 
denilen çözümsüzlüğe, kişi kendi hakikatini arar. Ve ne 
aradığını bilmeden aradığı için şaşkındır. Şaşkınlık onun 
çaresizliği ve yalnızlığıdır.

Ne gariptir ki bu çaresizlik ve yalnızlık, Rabbin burnuna 
hoş bir koku gibi ulaşır. Uzatıp elini, sofrasına davet 
eder... Ne garip! Hayat böyle zamanlarda sanıldığından 
daha uzundur aslında. Nice sofralara davet edilir insan, 
ancak hikmetli olanlar hangisinin Mâide olduğunu 
bilir. Zira Mâide Allah’ın sofrasıdır. Herkesin önünde 
bir tabak ve istisnasız her tabakta yine insanın kendi 
vicdanı… Bu yemeğin tahareti hak etmeye bağlıdır. 

Hızır kendisini arayana daima kendi ayağının 
altındakini gösterir. Kuru toprak, gönlüdür insanın; 
aşksızsa, kuraktır. Aklıdır aynı zamanda, tefekkürden 
uzaklaştıkça verimsiz... Kafasını göklere kaldırdıkça 
unutup uzaklaştığı benliğidir toprak. Öz saygısıdır, tarih 
bilincidir, değerleridir.

Onun lütfü ile yeşerir toprak. Hızır insanın başını 
yeniden toprağa eğdirendir. Gökleri arzular insan, 
ayaklarının nereye bastığını bilmeden. Bu nedenle cahil 
ve nankördür. Bilmez ki aradığı gökte değil, yerdedir.

Bazı mutasavvıflar toprağı Allah’ın zâtı bilirler. Göz 
görür, el tutar, ama sırrını aşikâr etmez. Her tohumu 
kabul eder, bağrına alır ve onu özünde ne ise o eder 
toprak.

Bazısı da insanın ayaklarını zâtiyetin simgesi sayar. 
Beyin, kalp, ciğerler hepsi önemlidir, ama ayaklar 
olmazsa kıyam edemezler. İşte Hızır, o kıyam ettiren 
ayağının topuğuyla vurunca toprağa, içinden sular 
fışkırırmış. O su âlime ilimmiş, ârife irfan; mümine 
zemzemmiş, niyeti halis balıklara yüzecek ırmak...

Kimi zaman Hızır gözle görülen, kulakla duyulan zahir 
bir adam olurmuş, Musa’nın şahadetindeki gibi… Kimi 
zaman da her insanın kendi gören gözü, işiten kulağı... 
Hayranlık cenneti… Bazen de Hızır, âşığa bir içten 
bakışındaymış sevdiğinin, kuru toprağa hayat veren 
bahçevan misali.

izzeters80@gmail.com

BAŞ YAZI İzzet Erş

(1. sayfadan devam) 

Orpheus ile Eurydike
Kuşkuya yenilen bir sevgi…

Yunan mitolojisinin son 
kahramanı olan Orpheus, Thrakia 
kralı Oigagrus ile ilham perisi 
Kalliope’nin oğludur. Tanrılarla 
boy ölçüşecek kadar güzel lir çalan, 
hassas kalpli, zarif bir şairdir. 
Söylenceye göre lirini öyle güzel 
çalarmış ki o çalarken kimse ona 
karşı koyamaz, sıra halinde peşine takılır, ağaçlar, kayalar 
yerlerinden oynarmış. Tüm yırtıcı hayvanlar inlerinden 
çıkar, onun ayakları dibine uzanıverirmiş.

Eurydike ise bir ağaç perisidir, daha ilk gördüğünde 
Orpheus’a âşık olur. Orpheus da onu çok sever, evlenirler, 
ama mutlulukları da çok kısa sürer. Aristaios adındaki bir 
çobandan kaçarken, Eurydike otların arasından bir ok gibi 
fırlayan yılan tarafından sokulur ve hemen oracıkta son 
nefesini verir.
 
Orpheus, çok sevdiği eşinin bu hazin sonuna o kadar üzülür 
ki yüreği acısına dayanamayacak hale gelir.  En sonunda 
onsuz yaşayamayacağını anlar ve yeraltı tanrısı Hades ve 
eşi Persephone’ye gidip karısını geri vermesi için yalvarır. 
Kimseye merhamet göstermeyen Hades, lirinin tesiriyle 
Eurydike’i Orpheus’a geri vermeyi kabul eder ama bir 
tek şartı vardır. Yeryüzüne çıkıncaya kadar Orpheus önde, 
Eurydike arkada yürüyecektir ve Orpheus hiçbir suretle 
arkasını dönüp sevgilisine bakmayacaktır.  
 
Orpheus çok ama çok mutlu olur ve ikisi birlikte, biri önde, 
diğeri arkada yeryüzüne çıkmak üzere yola koyulurlar. 
Orpheus, karısının arkasından geldiğini bilmekle birlikte 

için için bir kuşku da beynini kemirip 
durmaktadır. Ya gelmiyorsa? Ya gelen 
o değilse? Dönüp ona bakmamak için 
kendini zor zapt eder, sonunda gün 
ışığı görünür, Orpheus yeryüzüne 
çıkar. Yeryüzüne çıkmasıyla birlikte 
Hades’e verdiği sözü unutması da bir 
olur. Bir anlığına arkasına döner ve 
karısına bakar. O bakış her şeyi alt 
üst eder, sevgili karısı bir bulut gibi 
havaya yükselir ve aniden kaybolur. 
 
Zavallı Orpheus’un bilemediği şey; 

kuşku ile sevginin asla yan yana kalamayacağıdır. 

Romeo ile Juliet
Nefrete karşı destanlaşan bir aşk öyküsü…

Romeo ve Juliet, aslında doğuda, batıda, kuzeyde, 
güneyde, birçok ülkenin halk öyküleri içinde yer alan, 
bilinen bir aşk temasını ele alır. Bu öyküde, yalnızca iki 
gencin umutsuz aşkları değil, her yaştaki insanın birbirine 
olan davranışındaki insanı derinden sarsan ilişkileri de 
önemlidir.

İtalya’da Verona’da Capulet ve Montague aileleri yıllardır 
kan davasını sürdürmektedirler. Montague ailesinin 
genç oğlu Romeo, Roseline’e çılgın gibi tutkundur fakat 
Roseline onu reddeder. Romeo’nun en yakın arkadaşı ve 
aynı zamanda yeğeni olan Benvolio onu teselli etmek için 
Capulet’lerin düzenledikleri maskeli baloya gitmeye zorlar. 

Romeo ve Benvolio baloya giderler. Capulet ailesinin kızı 
Juliet’le Romeo birbirlerini görür görmez âşık olurlar. Ve o 
günden sonra da gizli gizli buluşmaya başlarlar. Evlenmeye 
karar verirler. Bir rahip onları gizlice evlendirecektir. Rahip 
iki aile arasındaki düşmanlığı bu evliliğin kaldıracağına 

inanarak onları evlendirmeyi kabul etmiştir.

Lady Capulet’in yeğeni Tybalt bir öğleden sonra sokakta 
Romeo ve onun arkadaşı Mercutio’ye rastlar. Tybalt 
Romeo’ya ağır hakaretlerde bulunur, fakat Romeo Juliet’i 
düşünerek ona yanıt vermez. Arkadaşı Mercutio Romeo’ya 
edilen ağır hakaretleri kabul edemez ve Tybalt ile çatışır. 
Romeo engel olamaz. Tybalt ve Mercutio düelloya 
tutuşurlar, Mercutio ölür ve Romeo bunun üstüne Tybalt’la 
düello eder ve onu öldürür. Olayı duyan Prens, Romeo’nun 
yakalanmasını emreder.

Bu arada Juliet’in ailesi kızlarını Paris ile evlendirmek 
isterler. Juliet bütün bu olanların acısını yaşarken evlilik 
teklifini defalarca reddeder. Romeo prensin askerlerinden 
kaçar. Prens onun hakkında sürgün cezası verir. Büyük bir 
mutsuzluğa düşen Romeo’yu rahip umutlandırır. Öğütler 
vererek onu gönderir. 

Yine bu olaylardan sonra ailesinin Paris’le evlendirmek 
istemesi üzerine mutsuzluğa düşen Juliet’e rahip 
öğütler verecek ve Romeo’ya kavuşabilmesi için bir yol 
gösterecektir. Rahip, Juliet’e bir iksir verir. Bu iksiri 
içtiğinde herkes onu öldü zannedecektir. Oysa o sadece 
bir gün süreyle uyuyacaktır. Plana göre, uyandıktan 
sonra Romeo’nun yanına gidecektir. Rahip sürgündeki 
Romeo’ya bir mektup yazar ve iksiri Juliet’e verir. 
Mektup Romeo’nun eline ulaşmaz. Fakat Juliet’in Paris’le 
evleneceği haberini alır ve yasağa rağmen geri döner. 
Döndüğünde Juliet’in öldüğünü zanneder. Juliet’in yanına 
yatarak hançerle intihar eder. Zaten Romeo Juliet’in 
yanında ölmeye gelmiştir. O sırada Juliet yavaş yavaş 
uyanır ve Romeo’yu yanında görür. Ve o da Romeo’nun 
hançerini göğsüne saplayarak Romeo’nun intiharına eşlik 
eder. Ölümsüz aşklarına ölümle kavuşmayı yeğlemişlerdir.

aysedogu1970@yahoo.com
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Hint İrfanı 
Metin Bobaroğlu

Dünyada çeşitli kültürler, dolayısıyla da çeşitli inanç, 
düşünce ve felsefeler vardır. Bu kültürlerin en eskilerinden 
biri de Hint Kültürü’dür.
 
Çeşitli ırkların kaynaştığı ve birbirlerinin içinde eridiği 
Hindistan, genellikle ‘Dinsel Felsefe’nin beşiği sayılır. 
Hindistan’da en basit inançlar bile bir felsefe değeri taşır. 
Hint’e ait felsefenin ayırt edici özelliği bireysel oluşudur. 
Bu felsefenin dış görünüşü altındaki öz, öğretilemez ve 
öğrenilemez. Her kişi, kendi kurtuluşunu sağlayacak bu özü 
ancak kendi derin düşüncesiyle (tefekkür) elde edebilir.

Bireysel derin düşünme, gizemciliğin (tasavvuf) de 
kaynağıdır. Bu nedenle Hindistan gizemciliğin gerçek 
vatanı olarak bilinir. Hindistan’da din ve inanç sayısı binleri 
bulmaktadır. Bu bakımdan Hint kültürü, inanç çeşitliliği ile 
dünyada rakipsizdir. Hint inançlarının bir başka özelliği de 
bütün Hint dinlerinin birbirinden türemiş olmasıdır.
 
Böylesine binlerce farklı inancın bir arada bulunabilmesi 
ve birbirlerini tasfiyeye kalkışmamaları büyük bir hoşgörü 
ortamı yaratmıştır. İnsanlar başkalarının farklı inançta 
olmalarını tepkiyle değil doğal karşılamaktadır. Bunun 
nedeni, bireysel derin düşünmenin bütün bu din ve 
inançların ortak kabulü olmasıdır. Bireysel derin düşünme 
olgusu Batı dünyasında meditasyon olarak bilinmektedir. 
Meditasyon, bir ibadet biçimi olmaktan çok bir mistik 
deneyimdir. Her birey doğrudan doğruya kendinde kendi 
varlığını deneyimleyerek yaşamı kavramayı amaçlar.

Hint din ve inançlarının temel kaynağı, dünyanın en eski 
kutsal yazmaları olarak bilinen Rig-Veda’dır (M.Ö. 1500). 
Brahmanizm ve Hinduizm, Rig-Veda’dan doğmuştur. M.Ö. 
6. yüzyılda Budizm ve Janizm reform niteliğinde ortaya 
çıkmıştır. Budizm ve Janizm tanrısız din niteliğindedir. Çok 
zengin felsefi ve mitolojik bir kaynak olan Veda’lara daha 
sonra Mahabarata ve Ramayana destanları eklenmiştir.
 

Hint’in çok tanrıcılığı, özünde panteist’tir; tek bir tanrının 
çok görünüşlerini dile getirir. Tüm varolanlar Brahman 
adında tanrısal tek bir güç olarak soyutlanmıştır. Brahman, 
tek olmasına karşın üçlü bir biçimde tezahür eder.

Rig-Veda’nın içindeki bilgilere Veda-Anta denmektedir. 
Veda: Bilgi, Anta: Erek anlamına geldiği için, Vedanta 
Ereksel-Bilgi, eski dille Gayi-Bilgi anlamına gelir. Demek 
ki Vedanta, belli bir gayeye yönelik bilgiyi içermektedir. 
Rig-Veda’da bütün bilgiler bir ilkeye bağlanarak 
felsefeleştirilmiştir: “Varlığı varlaştıran eylemdir.”

Bu ilkeye bağlı olarak Brahman yaşantıyı; kuramsal bir 
bilgiyi değil, eylemsel bir irfanı öngörür. Bu yaşamda 
ne düşündüğünden çok, ne yaptığın önemlidir. Bütün 
eylemler tek bir gayeye yöneliktir, o da Brahman ile birlik 
deneyimidir. Böyle bir birlik deneyiminde, insanî ruh 
Atman ile tanrı Brahman, aynı varlık olarak idrak edilir.
 
Upanişadlar’da (Kutsal Vahiy) yazılı ünlü Vedanta bunu 
çok güzel ifade eder: “O (Brahman) birdir ve her şeyin 
görünmez nedeni ve içeriğidir; her şeyle ve her şeyde 
tecelli eden (görünüşe çıkan) O’dur; O, Atman’dır (nefs) ve 
dolayısıyla O, sensin.”

Mandukya Upanişad’da Brahman şöyle tanımlanmıştır: 

“O, bütün ilişkilerin ve ilgilerin ötesindedir.  
Onun hiçbir karşıtı ve hiçbir yönü yoktur.  
O, düşünülemez ve idrak edilemez. 
O, her şeyin içinde dinginliğe erdiği (sükûn bulduğu) 
Brahman’dır.”

Brahmanizm’in en ünlü kişiliği Krişna’dır. Krişna, Brahma 
ile birleşmiş bir yol gösterici olarak kabul edilir. Krişna’nın 
sözleri doğrudan Brahma’nın sözleridir; o hiçbir şeyi kendi 
nefsinden söylemez.

Hint düşünce ve inancını derleyip toparlayan, 
Mahabaratha destanının belirli bölümlerini de içeren 
kutsal yazmalar (purana) niteliğindeki en önemli eser 
Bhagavad Gita’dır. Bu kitapta, tefekkür, amel (edim) ve 
bilgi hakkında birçok açıklama bulunmaktadır.

Tefekkür (derin düşünme) hakkında:
 
· Ne zaman geçici olanlardan ilgini kesip yönelişe (gayeye) 
geçersen ve bu yönelişinde derin düşünmeyle sürekli ve 
sarsılmaz olursan, işte o zaman Yoga’ya erersin.
· İnsan, ruhunu saran bütün arzulardan kurtulduğu vakit, 
kendi nefsiyle kendi rıza ve hoşnutluğunu bulduğunda, o 

insan için, Hikmet’le yaşıyor denir.
· Çektiği zorluklar nedeniyle ümitsizliğe düşmeyen, 
hiddetten ve korkudan kurtulan yolcu Nûr’a kavuşmuş 
demektir.

Amel (edim) hakkında:
 
· Hareketsiz kalma, eylemde bulun; çünkü etkinlik 
hareketsizliğe üstündür; hareketsizlik manevi yaşamı 
köreltir. 
· Duyguların yeri yüksektir, ancak duyguların üstünde 
Manas, yani ruhsal merkez bulunur; ruhun üstünde de 
düşünme, yani Budhi vardır.
· Düşünmenin üstünde olan özü (zâtı) bilerek kalbini 
sağlamlaştır.

Bilgi ve Amel hakkında:
 
· Yoga ile amelden yakasını kurtaran ve bilgi ile kuşkuyu 
ortadan kaldıran kimse nefsine hâkimdir. O artık tören ve 
ibadetlerin şeklinden kurtulmuş ve zevke kavuşmuştur. 
· Yoga’ya yükselmek için amel gereklidir; Yoga’ya 
ulaştıktan sonra ise ameli terk etmelidir. Çünkü duygular ve 
amellerden kalbin bağını kesen Yogi’dir.
· İnsan kendini ancak kendi kurtarabilir; bunun için de insan 
nefsini yenmelidir. 
· Istırap ve acıdan kurtuluşa Yoga denir; Yogi, Atman’ı 
(Bireysel ruh) Brahman’da (Tümel ruh) ve Brahman’ı da 
bütün varolanlarda görür ve bütün varolanları Atman’da 
bulur. Yogi, birliğe (Vahdet) kavuşmuş kişidir. 
· Brahma, evreni Om (Aum) sözüyle (sesiyle) yaratmıştır 
ve bu ses her yerde ve her şeyde tınlamaktadır. Sen de Om 
sözünü söyle (sesini çıkar) ki o her şeyin kaynağı olan 
Brahma’ya eresin. 
· Om, seni ateşe, güneşe ve nûra kavuşturur.

Hint İrfanı’nın özeti şudur:
 
“Atman’ın (bireysel ruh, nefs) Maya’nın (aldatıcı 
görünüşler dünyası) aldatıcılığından Vedanta (ereksel bilgi) 
ile kurtulup tek ve evrensel hakikat sayılan Brahman ile 
birleşmesidir.”

Upanişadlar’da Brahman bir inanç değil, bir akıl ilkesi 
olarak da ele alınmıştır. İnanç ve mistik deneyim yerine 
düşünmeyi ve bilgi gücünü önermiştir. Bu yolla kendi 
üstüne düşünerek ve kendini tanıyarak, Atman’ın 
Brahman’la özdeş olduğunun bilincine varmayı 
‘Aydınlanma’ olarak kabul etmiştir.

www.anadoluaydinlanma.org/kadimkat.asp

Soru: Anadolu Aydınlanma Vakfı çalışmalarına ne zamandır katılıyorsunuz; aktif 
bir üyesi olarak, vakfın amacı ve çalışmaları sizin için ne ifade ediyor?

Oğuz Atabek: AAV’nin çalışmalarına 12 yıl önce sanıyorum tam da bugünlerde 
katılmaya başlamıştım. Çalışmaların sımsıcak kucaklayıcılığı beni bir anda 
sarmaladı ve artık buradayım. Aydınlanmanın farklı düzlemleri ve onların 
bütünselliği bana coşku veriyor. Bilgiyle zihnî aydınlanma, anlayışla aklî 
aydınlanma, tanıklık ve hayranlıkla gönülde aydınlanma bir bütün olarak ve gürül 
gürül akıyor. En etkili olanı da, aydınlanmanın haberleri yerine ta kendisini, canlı 
tanıklıkla deneyimlemeye başlamaktır. 

Bilge sözü şöyle diyor: “Bilmek yapabilmektir, anlamak olmak…” Yine bir bilge 
sözünü buna eklemek isterim: “Sevmek kendinden geçmektir.” İşte Anadolu 
Aydınlanma Vakfı benim için böyle bir heyecan.

Soru: Yine internet sitenizdeki bir yazınızda, ‘sigortacılığın aslında, şefkat ve 
dayanışmanın toplumsal düzeyde kurulması olduğunu’ ifade ediyorsunuz. 
AAV’nin bu seneki çalışma konusu olan mitler ve mitoloji ile mesleğiniz ve 
mesleğinizin temel kavramları arasındaki ilişkiyi nasıl okuyorsunuz?

Oğuz Atabek: Bireysel davranışların toplumsal düzeye taşınması, bambaşka 
yönelimler sayesinde olabiliyor. Belki duygusu, hatta niyeti eksik olsa da, 
gerçekleştirilen iş, sonuçlanışına göre nitelenebiliyor. Kimsenin yaptırdığı sigorta, 
başkasına da yararlı olma, dayanışma düşüncesiyle yapılmıyor. Aynı şekilde sigorta 
şirketleri de sosyal amaçlarla kurulmuş şirketler değil. Kişi kendi tehlikeleri için 
önlem alırken, şirketler bu önlem bedellerini biriktirerek para kazanırken, ‘mekri 
ilâhi’ denilen düzenleme işliyor ve hasarlı olanların yaraları sarılıyor. Sonuçta 
toplumsal dayanışma gerçekleşiyor. Bu, AAV faaliyetlerinde edindiğim bir bakış 
açısıdır. Umarım bu senenin konusu olan mitler de yeni bakış açıları kazandırır. Ama 
bu kazanç sadece mesleki değil, hayatımın bütününde olmalıdır diye düşünüyorum.

Soru: Sivil toplum kuruluşlarındaki çalışmalarınızla sonlandırmak istiyorum 
röportajımızı. Hangi yönetim biçimi adı altında olursa olsun, neredeyse tüm 

dünya halklarının, gerek siyasi, gerek sosyopolitik kurumlara ve söz konusu 
kurumların aldığı kararlara güven duyma konusunda ciddi sorunlar yaşadığı 
günümüzde, sivil toplum kuruluşlarına düşen rol ve sorumluluk sizce nedir?

Oğuz Atabek: İnsan kendini, etkinliğiyle ve başkalarına bakarak görüyor ve tanıyor. 
Bir şeyin üretilmesini ya da değiştirilmesini sağlamak, onun sorumluluğunu 
yüklenmek, özgürleştiriyor. Bunun için Sivil 
Toplum Kuruluşlarında bir araya gelmek, 
hem özgürleşmeye güç sağlarken, 
hem de kendini bilmenin 
olanaklarını sunuyor. Bu örgütlerin 
kimilerinin engellenmeleri, 
değersizleştirilmeleri yüzünden, 
kimilerinin psişik ve anlayışsızlık 
batağındaki yöneticileri yüzünden 
çıkmaza girdikleri doğrudur. Ama 
örgütlenmenin değeri ve önemi 
düşmez. STK’ların en önemli 
özelliği gönüllülüktür. Gönüllülük, 
hele içtenlikli bir gayretle 
buluştuğunda, ortaya, dönüştürme 
yeteneği olan çok değerli ve etkin bir 
güç çıkar. 

İsmail Emre’nin böylesi biraradalıklar için 
çok çarpıcı bir metaforu var: Paslı çivileri 
bir tambura doldurur, hızla çevirirlermiş. 
Birbirine sürtünen çiviler temizlenir ve parlarmış. 

Bu anlayışla sivil örgütlenmelerin özgürleşme ve aydınlanma 
hizmetine destek olmak, paslarımızdan arınmak için yararlı olur, 
ülke ve insanlık için de yarar sağlar.

AYIN KONUĞU : Oğuz Atabek Deniz Tipigil
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Joseph Campbell’a Göre 
Monomitlerin Yapısı*
Dilek Yarcan 

“Rüyalarımız kişisel mitlerimizdir, mitlerimiz 
kolektif rüyalarımızdır. Artık hepimize yol 
gösteren ortak mitlerimiz yok, ama her gece 
uykunun o gizemli dünyasına çekildiğimizde, 
kendi mitlerimizle baş başa kalırız.”
(J. Campbell)

Gerek Joseph Campbell ve gerekse Carl Gustav Jung 
mitlerle rüyalar arasındaki o çarpıcı benzerlikleri, 
bilimin ışığında ve eşsiz bir sezginin rehberliğinde 
gösterdiler. İnsanoğlu, yüzyıllardan damıtılmış bu 
bilgelik öykülerindeki sembollerle, hem rüyanın o 
gizemli dünyasında, hem de gündelik hayatta her an 
karşılaşabiliyor. Joseph Campbell’ın dillendirdiği gibi, 
“Güzel ve Çirkin’in çağdaş kahramanları ya da Oedipus’un 
son enkarnasyonu, öğleden sonra New York’ta trafik 
ışıklarında kırmızı ışığın değişmesini beklemektedir.”

Joseph Campbell, bir tekâmül süreci olarak yorumladığı 
monomitlerin izlediği safhaları şöyle açıklar:

Maceraya Çağrı: Çağrı herkese, her zaman gelir. 
Macera çok çeşitli şekillerde başlayabilir. Tesadüf eseri 
yapılan bir hata (altın toplu Prenses’in topunu yanlışlıkla 
göle kaçırması), âşık olma, bir yakının ani kaybı ya da 
hastalık gibi deneyimler macerayı başlatabilirler. Bir de 
Theseus gibi maceraya bilinçli bir farkındalıkla başlayan 
kahramanlar vardır. Theseus, boğa başlı canavarı öldürmek 
için kendi içsel labirentlerine bilinçli bir farkındalık ve 
incelmiş bir sezginin 
rehberliğinde girer. 

Her çağrı ölüp yeniden 
dirilmeye, değişim/
dönüşüme bir çağrıdır. 
Haberciler dönüşüme 
hazır ruhların karşısına 
çıkarlar. Çağrı ‘Apollo 
ile Daphne’ öyküsünde 
olduğu gibi çocukluktan 
ergenliğe geçişe 
dâir bir çağrı ya da 
daha derin ideallere; 
ruhanî aydınlanmaya, 
giderek bir topluluğa 
peygamberlik 
yapmaya dâir bir çağrı 
olabilir. Cebrail Hz. 
Muhammed’e “Oku”, 
çağrısıyla gelmiş, Tanrı 
Hz. Musa’ya çalılıktan 
seslenmiştir.

Çağrının işaret ettiği alan, kişisel bilinçaltını da kapsayan, 
bilinçdışının o gizemli dünyasıdır. Karanlık bir orman, 
ıssız bir çöl, yeraltı dünyası, bilinçaltından yukarıya doğru 
çıkan köpüklerle kaynayan bir göl, bilinçdışının o gizemli 
dünyasına işaret ederler. Burası hem yeraltı saraylarının, 
ışıltılı mücevherlerin, güzel bakire prenseslerin ve hem 
de ecinnilerin ve canavarların son derece cazip ve aynı 
zamanda da ürkütücü ülkesidir. 

Çağrının Reddi: Çağrı ne de olsa tehlikeli bir alana 
çağrıdır. İnsan bildiği dünyanın konformizminden 
uzaklaşmak istemez ve çağrıya kulak tıkar.

Daphne, Tanrı Apollon’un çağrısına kulak tıkar ve 
babasının güvenlikli alanına çekilerek bir ağaç kütüğüne 
dönüşür. Lut Peygamber’in karısı, Yehova’nın çağrısına 
önce kulak vermiş, ama dönüp arkasına baktığı için tuz 
direğine dönüşmüştür. Yani çağrıya cevap vermeyip kendi 
ruhsal süreçlerinde boğulanlar da vardır.

Doğaüstü Yardım: Yolculuğa çıkmanın bütün 
sorumluluğunu samimiyetle omuzlanan Kahraman’a 
bilinçdışının bütün güçleri yardım eder. Doğaüstü 
yardımcılar çok değişik kostümlerle karşımıza çıkarlar: 
Yaşlı Bilge Kadın, Yaşlı Bilge Erkek, Büyücü, Melek, 
Tanrı, Çoban gibi… Doğaüstü yardım prensibi kendi 

içinde bilinçdışının tüm belirsizliklerini taşır. Rasyonel 
sınırlarımızın ötesine geçerken izlediğimiz rehberlerin 
enigmatik bir yapısı vardır. Büyücü Kirke, Odysseus’un 
adamlarını önce domuza, daha sonra etkileyici 
kahramanlara dönüştürür. Musa Peygamber’le Hızır 
arasında geçen konuşma, rehberlerin paradoksal yapısına 
çok çarpıcı bir örnektir. 

Eşik Gardiyanları: Eşik, bilinçle bilinçdışı arasındaki 
kapıdır. Bu kapı, dönüşüm korkularımızı ve dirençlerimizi 
temsil eden eşik gardiyanları tarafından korunur. Dönüşüm 
isteği gelmiş, kapıya dayanmıştır ama ‘korku’ ya da ‘eşik 
gardiyanları’ bir türlü alt edilememektedir. Huzursuz, 
tatminsiz, sürekli hayattan şikâyetçi insanların takılı 
kaldıkları kapıdır bu. Eşik gardiyanları, insan yiyen 
canavarlar, dragonlar, yılanlar, sirenler, tanrı Pan ve 
çarpışan kayalar gibi çok değişik sembollerle karşımıza 
çıkarlar. Eşik gardiyanları, bilinçdışının dünyasındaki 
derinlikleri deneyimlemeye hazır olmayanları dışarıda 
tutarlar.

Sirenler, gizemli bir kadın 
cazibesi ve baştan çıkarıcı 
bir güzellikle, kahramanları 
bilinçdışının derinliklerine 
davet ederler. Ama onların bu 
cazibesi öldürücü de olabilir. 
Nice denizci bu derin 
denizlerde boğulup 
gitmiştir. 

Eşik öyle bir yerdir ki, zıt duyguları 
birlikte içerir:  Karanlık/aydınlık, gitmek/
kalmak, iyi/kötü, olmak ya da olmamak. 
Yunan mitolojisinde, bu eşiği en çarpıcı olarak ‘Çarpışan 
Kayalar’ anlatır. Çarpışan kayalar, kimi zaman birbirlerine 
yaklaşarak darboğaz yaratan ve kimi zaman da açılarak 
denizcilere yol veren hareketli kayalardır ve düalitenin 
darboğazını temsil ederler. Yaşadığımız şehrin tam 
ortasından geçen Boğaziçi’nin kuzey ucundaki ‘Çarpışan 
Kayalar’, yüzyıllar boyunca birbirine karşıt kimi değerleri 
temsil eden iki kıta arasındaki eşiği ne güzel anlatır. 
Ancak bir kez zıtlıkların birlikteliğinin kapısından geçen 
Kahraman, bilgi denizinin derinliklerinde seyretmeye 
başlar.

Balinanın Karnı: Balinanın karnı aslında bir rahim 
imgesidir. Eşikten geçilmiş ve yeniden doğum alanına 
girilmiştir. Doğum alanı çok çeşitli sembollerle ifade edilir: 
Mağara, Lahit, Tapınak gibi… Doğum alanına giren 
Kahraman’ı birçok erginleşme sınavı beklemektedir. 
Doğum alanında parçalanır, çarmıha gerilir ve 
yeniden doğarız. Bu içsel tapınağa girdiğimizde, 
dünyevi karakterimiz dışarıda kalır; zaman 
boyutunda ölür, Tanrıça’nın rahminde tekrar 
doğarız. Tanrı’nın çağrısına uymayıp, Ninova 
halkına önderlik etmeyen Yunus Peygamber, 

kendini Dicle’nin sularında bir balinanın karnında bulur. 
Bir süre hırpalandıktan sonra, balina Yunus’u kıyıya fırlatır. 
Yunus Peygamber yeniden doğmuştur ve artık Ninova 
halkına önderlik etmeye hazırdır. Herakles Troya’da deniz 
canavarının ağzından içeri girer ve kılıcıyla hayvanın 
karnını yararak, doğum alanından dışarı çıkar. 

Sınavlar Yolu: Kahraman, bilinçdışının belirsizliklerle 
dolu, esrarengiz dünyasında bir dizi sınavdan geçer. Bu 
yolculukta, doğaüstü yardımcılar Kahraman’a çeşitli 
büyüler ve tılsımlarla destek verir. Güzeller güzeli Psykhe 
(Ruh), Eros’a (Aşk) kavuşmak için nice zorlu sınavlardan 
geçer. Herakles Tanrılar katına yükselebilmek için nice 
canavarlar öldürür ve nihayet ölüler dünyasının eşik 
gardiyanı Kerberos’u alt eder. Artık ölüler dünyasının 
efendileri Hades ve Persephone ile göz göze bakışacak 
kadar aşkınlaşmıştır. Ölümle yüzleşebilen Kahraman’ın 
ödülü, Tanrılar katında (Olympos) sonsuz yaşamdır.

Tanrıça ile Karşılaşma: Kahraman bu safhada, Tanrıça’nın 
koşulsuz sevgisiyle (Aşk) sarmalanmak üzeredir. Bu 
evreye ‘Hieros Gamos’ ya da ‘Kutsal Evlilik’ de denir. 
Kutsal Evlilik, içimizdeki eril ve dişil yönlerin mükemmel 
uyumudur. Ancak bu evlilik gerçekleşmeden, Kahraman, 
Tanrıça’nın her yönüyle uyumlanmak zorundadır. 
Odysseus önce adamlarını domuza çeviren (gerçek 
güçlerinden soyutlayan) büyücü Tanrıça Kirke ile karşılaşır. 
Odysseus Kirke’nin acı veren sınavlarından kendini 
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Postmodern Bakış

Avrupa’da 17. yüzyılda gelişen Aydınlanma dönemi 
düşünürleri, aklın ve mantığın esas -hatta tek- ölçüt 
olması gerektiği görüşünü savunmuşlardır. Akıl ve 
mantığı her türlü bilginin şekillendiricisi olarak kabul 
etmek felsefi bir bakıştan çok, bir ideoloji olmaktadır. 
Zira ideoloji, kısıtlayıcı, doktrine dayalı, tek yönlü bir 
bakış açısıdır. 17. yüzyıla kadar din ideolojisi her türlü 
dünyevi ve uhrevi yaklaşımın en önemli ölçütü iken, 17. 
yüzyıldan itibaren sezgiler ve içe bakış küçümsenmiş, 
onların bilimde yer alamayacakları savunulmuş ve dış 
gözlemle deney esas tutulmuştur.

Pozitif bilimler ölçümü esas kabul ederek her olayı ve 
nesneyi ölçüye vurmak ister. Zira pozitif bilimlerin 
dili matematiktir ve matematiğin abecesi de sayılardır. 
Matematiksel bir ifade sayısal bir ifade demektir. İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra bu dışa dönük ve tümüyle 
nesnel bakış açısı sorgulanmaya başlamıştır. Her 
ne kadar ölçüme dayalı nesnel (objektif) bakış açısı 
tarafsız olduğunu savunsa da, yine de dış dünyanın bir 
yorumu olmaktan öteye gidememektedir. Çünkü dış 
dünyadan duyu organlarımıza ulaşan birtakım verileri biz 
yorumlayarak anlayabiliyoruz. Dış dünyayı açıklamak ve 
anlamak için pozitif bilimlerden önce geliştirilen mitoslar 
ve daha sonraları deney ve gözlemlere dayalı kuramlar, 
dönemin geçerli olan kültürünün yan ürünü olmuşlardır.
 
Hepimiz biliyoruz ki doğadaki her türlü yapı ve 
oluşum ölçülemez. Temel parçacıkların sonsuz küçük 
boyutları söz konusu olduğunda, kesin sonuçlar üreten 
ölçümler yapmakta aşılmaz zorluklarla karşılaşıyoruz. 
Bu zorluklar daha hassas ve güçlü aletler geliştirerek 
giderilebilecek türden değildir. Yani, ölçüm tekniğinin 

öyle bir limiti vardır ki, Heisenberg’in ‘Belirsizlik İlkesi’ 
gereği, bu limiti ne gözlem ne de deney aşabilir.

Ayrıca, kendi içimize dönüp baktığımızda sevgi, aşk, 
kin, nefret gibi hislerin var olduklarını kabul ediyoruz 
ama bunları sayıya döküp ölçemiyoruz. Bu bakımdan 
günümüzün bilimi özneyi dışlar. Özneden gelen bilgileri 
yok sayar. Sadece nesnel bilgilere değer verir. Yani 
günümüzün bilimi katılımcı değil, gözlemci bir bilimdir.

İnsanı anlamak istiyorsak, kadim bilgelikle modern 
bilimi bağdaştırmamız ve her ikisinin bizlere açmış 
olduğu yollarda ilerlememiz gerekir. Örneğin;

• Gözlem yerine Katılım,
• Tikel yerine Tümel,
• Yokluk yerine Varlık,
• Anlamsız yerine Anlam,
• Mutlak yerine Göreli,
• Bağımsız yerine Bütünsel ve
• Nesne yerine Enerji kavramlarıyla hem çevremizi 
hem de kendimizi yorumlamakta yarar olduğunu 
düşünüyorum. 

Son 50 yılda gelişen Postmodern Felsefe, klasik 
dünyanın bakış açısına yeni yorumlar getirerek yukarıda 
sözünü ettiğim değişime önayak olmuştur. Örneğin, ‘Yapı 
Bozumu’ (Deconstruction) kavramını geliştiren Fransız 
düşünür Jacques Derrida, Postmodern Felsefe’nin 
öncülerinden sayılır. ‘Yapı Bozumu’ yıkım değildir, 
analiz hiç değildir. Daha çok Batı düşünce sisteminin 
aşkın durumları açıklamakta karşılaştığı zorlukları 
çözebilmek için başvurulan bir sorgulama şeklidir.

Postmodern yaklaşım canlı bir felsefe sistematiği olup 
özellikle ideolojik genellemelerden uzak durmaya 

çalışmaktadır. Bu yaklaşım 200 yıla yakın bir süredir 
Batı toplumlarına kesin doğru imiş gibi pompalanan 
birtakım önyargıları ve varsayımları sorguluyor. 
Özellikle Aristo mantığının ‘ya-ya da’ ayırımcı 
bakışını ve klasik Batı biliminin temel varsayımlarını 
sorgulayarak yeni yorumlar getirmeye çalışıyor.

İkili mantığın kısıtlayıcı özelliğini aşmak amacını 
güden ve bu mantığa alternatif olabilecek ‘hem-hem’ 
mantığından söz etmek istiyorum. ‘Hem-hem’ mantığı 
özellikle insan -yani özne- söz konusu olduğunda, 
daha kapsayıcı ve bütünsel bir düşünce şekli olarak 
tanımlanabilir. ‘Hem-hem’ mantığında karşıtlar temelden 
mevcut değildir. Yani, Hegel’in eytişim mantığından 
farklı olarak tez ile antitezi karşıt olarak tanımlamayıp, 
aynı madalyanın ayrılmaz iki yüzü olarak kabul 
etmektedir. Bu mantığa göre ikili kavramlar birbirlerinin 
karşıtı değil, tamamlayıcılarıdırlar. Amaç, teknik ve bilim 
için gerekli olan ikili mantığı yok etmek değil, aksine 
onların kısıtlayıcı yapısını genişleterek insanı dışlamış 
olan bilimsel bakışa yeniden insan öğesini katmaktır. 

21. yüzyılın bir değişim ve dönüşüm yüzyılı 
olacağını hem kadim bilgeler, hem de günümüzün 
aydınları bildirmektedirler. Bu dönüşümü sağlamak 
için Postmodern yaklaşımın açılımlarını geniş halk 
kitlelerine tanıtmak, basitleştirip anlatmak ve sonuçta 
eski varsayımlardan kurtularak yeni bir bilinç düzeyine 
ulaşmak, günümüz insanına düşen önemli bir görev 
olmaktadır. Böylece bilim ile bilgeliğin sentezi olan ilim 
gelişecek ve bilinci yüksek, sorumluluk sahibi bir nesil 
yetişecektir.

halukberkmen@yahoo.com

dönüştürerek çıkar. Kahraman’ın karşılaştığı ikinci kadın Calypso’dur. 
Calypso (saklayan) Tanrıça’nın, koruyan, saklayan ve sevgisiyle 
gizeminin derinliklerine cezbeden yönüdür. Odysseus’un karşılaştığı 
üçüncü Tanrıça Nausicaa’dır (gemileri yakan kadın) ve uğrunda bütün 
gemileri yakmaya hazır olduğumuz Tanrıça’nın bakire güzelliğini temsil 
eder. Odysseus kendi içinde bu Tanrıçalarla uyumlanınca, dış dünyada da 
karısı Penelope ile mükemmel bir evlilik deneyimler. 

Babanın Gönlünü Alma: Bu safha, egodan tamamıyla özgürleşme 
safhasıdır ve genellikle ‘Baba’ figürüne yansıtılarak anlatılır. Kahraman 
bu safhada kendisini, evrenin ego parçalayıcı enerjilerine tamamıyla açar 
ve sürüp gitmekte olan trajedilerin arka planındaki ‘aşkınlığı’ derin bir 
sezgiyle algılamaya başlar. Bu safhada, egoyu yok edici sınavlar, feminen 
figürlerden (anne figürleri) alınan doğaüstü yardımlarla aşılır. ‘Baba’ 
ancak tümüyle sınanmış olanları evine kabul eder. Sonunda Kahraman, 
baba ve annenin ‘bir’ olduğunu anlar. Yunan mitolojisinde, babası güneş 
tanrısı Phoebus’un arabasını sürmek isteyen Phaethon, egosundan 
özgürleşerek mutlak olanın/babanın gücüyle özdeşleşme safhasına giriş 
yapar. 

Tanrılaşma: Kahraman dünyevi kimliğinde ölmüş, ruhanî kimliğinde 
yeniden doğmuş ve düalitenin sınırlamalarından özgürleşmiştir. Artık 
aşkın bir hal ile donanmıştır. Kahraman artık acıların var olmadığı 
cennette yaşamaktadır. 

Herakles’in Olympos’a Tanrı olarak kabul edilişi bu safhayı yansıtır. 

En Son Ödül: Kahraman bu yolculuğu nihai ödül uğruna yapmıştır. 
Bu ödül, sonsuz yaşam iksiri, kutsal kâse ya da bakire prenses gibi 
sembollerle ifade edilir. Psykhe (Ruh) sonunda ölüler dünyasından 
sonsuz yaşam iksiriyle dönüş yapar.

Dönüşü Reddetme: Kahraman artık aydınlanmış ve sonsuz yaşam 
iksirini bulmuştur. Bir sonraki adım maddi dünyaya dönüp bu bilgiyi 
dünyada yaşantılamak ve aktarmaktır. Ama birçok Kahraman bu 
sorumluluğa direnir. Buda bile ‘aydınlanma’ deneyiminin ne kadar 
aktarılabilir olduğunu sorgulamıştır. 

Büyülü Kaçış: Eğer Kahraman Tanrıların özenle ve hatta insanlardan 
kıskanarak sakladıkları bir ödül ile dönüş yapacaksa, bu yolculuk, 
bilinçdışına gidiş yolculuğu gibi tehlikelerle dolu olabilir. 

Dışarıdan Gelen Kurtuluş: Eğer Kahraman bu yolculukta çok 

hırpalandıysa ve dünyevi yaşama uyumlanmakta zorluk çekiyorsa, onu 
gündelik yaşama yavaş yavaş hazırlayacak rehberler ortaya çıkar. 

Dönüş Eşiğinin Aşılması: Kahraman bu eşikte içsel dünyasında 
uyumlandığı bilgeliği dış dünyanın gündelik yaşantısına nasıl 
uyumlayacağı ve nasıl paylaşacağı ile ilgili bir safhadadır. Yolculuğun 
bütün güçlüklerine katlanmış Kahraman için, sonsuza kadar o 
cennet mağarada kalmak ve dış dünyaya kapıyı kapatmak çok cazip 
görünür. Ancak eğer kader ağlarını örmüşse, Kahraman bilinçdışının 
dünyasından damıttığı bilgeliği paylaşmak üzere dünyaya döner. 

İki Dünyanın Ustası: Bu aşama Buda ya da Hz. İsa gibi aşkın 
kahramanlarla temsil edilir. Kahraman hem bilinç hem de bilinçdışı 
dünyasının ustası olmuştur ve her iki dünya arasında doğal bir 
ritimle hareket eder. Artık o evrenin kozmik dansçısıdır. 

Yaşama Özgürlüğü: İki dünyanın ustası olmak, ölüm korkusundan 
özgürleşmek ve korkusuzca yaşama özgürlüğüne kavuşmaktır. Bu 
bir anlamda, ne geçmişte ne de gelecekte olma, ama an’da, yani 
‘sonsuzluk zamanı’nda yaşayabilme sanatıdır.

Monomitlerin hepsi bu aşamaların tümünü yukarıda anlatılan 
sıralamaya göre birebir izlemez. Bazı aşamalar birbirine geçişlerle 
anlatılırken, bazı aşamalardan hiç bahsedilmeyebilir. Ancak eşik 
gardiyanları, balinanın karnı, parçalanıp yeniden doğma, sınavlar, 
Tanrıça ile karşılaşma, babanın gönlünü alma gibi safhalar sıklıkla 
karşımıza çıkar. Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, sonsuz bir zamanda 
akıp gider. 

Joseph Campbell’dan bir alıntıyla: “Mitolojileri ile yaşayan 
insanlar vardır, mitolojisiz yaşayan insanlar vardır. 
Doğum günlerimiz, mitolojilerimizi gerçekleştirme 
arzumuzu kutlamak için çok anlamlı günlerdir.”

Joseph Campbell 1987’de aramızdan ayrıldı; bu yolculuğa 
çıkmaya hazırlanan nice Kahraman’a, o baştan çıkarıcı 
Sirenlerin şarkısını, Orpheus’un lirini, Pan’ın flütünü 
şahane bir sezgiyle ve sevgiyle yeniden çalarak…

* Bu yazı, Joseph Campbell’in ‘Kahramanın Sonsuz Yolculuğu’ adlı 
kitabından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

dyarcan@hotmail.com

BİLİM Doç. Dr. Haluk Berkmen
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Lâm ile Elif’in Aşkı *
Muhiddin İbn’ül Arabi
Alıntılayan: İzzet Erş

• Bil ki Lâm ve Elif birlikte yanyana durdukları 
zaman, dost olurlar ve her biri diğerine bir eğilim 
duyar. Bu eğilim hem bir tutkudur (heva), hem de 
bir ilgidir (garaz). Demek ki eğilim ancak bir aşk 
hareketinden doğmaktadır... Lâm bu babda Elif’ten 
daha güçlüdür, çünkü o Elif’ten daha çok âşıktır. 
Onun himmeti daha mükemmel bir varoluşa, daha 
tam bir fiile sahiptir. Elif daha az âşıktır. Onun 
himmeti Lâm’a bağlanma bakımından daha azdır; 
işte bu nedenle ayakta dimdik duramamıştır.

Elif’in meyli, Lâm’ın himmetiyle kendi üzerinde 
Lâm’ın fiilinin etkisi yönünden değildir. Onun meyli 
sadece Lâm’a doğru latif nimetlerle inişidir; bu da 
Lâm’ın aşkının onun üzerinde yer alması içindir. 
Görmüyor musun Lâm bacağını Elif’in ucuna 
nasıl da doluyor ve ona nasıl sarılıyor, onu elinden 
kaçırmamak için?

      (Lâ)
• Acaba bu yazılış şeklinde hangisi Elif’tir hangisi 
Lâm? İkisini de kabul mümkündür. İşte bu nedenle, 
dil uzmanları bu konuda ihtilaf etmişlerdir. 
Lâm’ın ya da Hemze’nin harekesini -ki Elif’in 
üzerinde olmaktadır- nereye koyacaklar? Bir grup 
lafza uymuşlar, söyleyişe bakmışlar ve ilk harfe 
koymuşlar; Elif sonraki harftir, demişlerdir. Bir diğer 
grup ise, yazılışlarına bakmışlardır. Öyleyse bunu 
yazan ilk önce hangi harfin bacağından başlıyorsa, ilk 
yazdığı Lâm’dır, ikincisi Elif’tir.

İşte bütün bunlar, aşk halini sağlar. Bu aşktaki 
samimiyet ve sadakat; âşığı, mâşuku istemeye doğru 
yöneltir. Bu yönelişteki (teveccüh) samimiyet ve 
sadakat ise, mâşuktan aşağı doğru gelen bir visali, 
bir kavuşmayı sağlar. Muhakkik ise şöyle der: “Bu 
eğilimin, bu meylin sebebi, âşık ve mâşuk nezdindeki 
marifettir, tanıma ve bilmedir; her biri kendi 
hakikatine göre diğerini tanır, bilir.”

• Lâm-Elif çözülmesinden ve şeklinin 
bozulmasından, sırlarının açığa konulup ibraz 
edilmesinden ve isminden ve resminden fanî 
olmasından sonra; cins, ahit, tarif ve ta’zim 
hazretinde zuhur eder. Bu şudur: Elif Hak Tealâ’nın 
payı ve Lâm insanın payı olduğundan, Elif ve 
Lâm, bu iki harf cins ifade ederler. Dolayısıyla Elif 
ve Lâm’ı zikrettiğin zaman, bütün kâinatı ve onu 
Vâredeni (mükevvinehu) zikretmiş olursun.

Bizzat Lâm’ın boyu Hak Tealâ’ya aittir ve Lâm’ın 
hissedilen (görülen) yarım dairesi, yaratılmışlara 
(halk) ait olan Nun’un şeklidir. Lâm’daki Nun, 
Lâm’ın boyu durumunda olan Elif alındıktan sonra 
meydana çıkar. Bu dairenin görülmeyen, gaip 
olan öteki ruhanî yarısı ise Melekût âlemine aittir. 
Dairenin çapını ortaya koyan Elif ise, emir içindir; o 
emir de “Kün!” yani “Ol” emridir.

* Muhiddin İbn’ül Arabi, Fütuhat-ı Mekkiyye’nin I. cildinden 
alıntılar. Fütuhat’ın bu bölümü Harflerin İlmi adı altında ayrıca 
bir kitap olarak da yayınlanmıştır. (Asa Kitapevi, Çeviren: 
Mahmut Kanık.)

Bülten Künye
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Google Body Browser 
İle İnsan Vücudunu 
Keşfedin
Google, insan vücudunu üç boyutlu olarak internete 
taşıdı. ‘Google Body Browser’ adlı bu web uygulaması, 
tıpkı Google Earth’te dünyayı dolaşıyormuş gibi, insan 
vücudunu üç boyutlu olarak keşfetme imkânı sunuyor.

Google, yeni uygulamasını resmi olarak görücüye 
çıkarmadan önce WebGL destekli tarayıcılarda 
görülebilecek bir versiyonunu tanıtım amaçlı sundu. 

Program aynı zamanda WebGL olarak adlandırılan 
ve üç boyutlu grafiklerin Flash ya da Java gibi özel 
eklentilere ihtiyaç duyulmadan gösterilmesine olanak 
sağlayan yeni internet teknolojisinin kullanımına da 
öncülük ediyor. 

Eğer tarayıcınızın WebGL desteği yoksa aşağıdaki gibi 
bir sayfa ile karşılaşacaksınız. Ben sizler için önerilen 
tarayıcılardan Firefox 4 Beta’yı indirdim ve uygulamayı 
sorunsuz bir biçimde test ettim. (‘Google Chrome 
Beta’ için link verilmiş olsa bile, verilen link şimdilik 
çalışmıyor.)

Mozilla Firefox 4 Beta versiyonunu bu adresten 
indirebilirsiniz:
http://www.mozilla.com/tr/firefox/beta
Daha sonra “Firefox 4 Beta” ile
http://bodybrowser.googlelabs.com adresini ziyaret 
edin. Uygulama hiçbir kurulum gerektirmeden karşınıza 

çıkacak.

Sayfada sol taraftaki araç çubuğunu 
kullanarak zoom in ya da zoom out 
yapmak, yukarı aşağı ilerlemek mümkün. 
Araç çubuğunun en önemli özelliği; deri, 
kas, kemik, iç organlar, kalp ve beyin için 
ayrı ayrı açılıp kısılabilir, çok katmanlı bir 
izleme olanağı sunması.

denizdemirdoven@gmail.com

TEKNOLOJİ Deniz Demirdöven

Kızılderili 
Bilgeden
Hayat Dersi
Cherokee kabilesinin yaşlılarından biri hayat, aşk ve 
evlilik üzerine konuşurken şunları söylüyor:

“Hepimizin içinde iki kurt vardır ve bunların 
arasında da sürekli bir savaş… Kurtlardan 

biri korkuyu, öfkeyi, kıskançlığı, pişmanlığı, 
açgözlülüğü, yalanları, üstünlük taslamayı 

ve bencilliği temsil eder. Diğeri ise zevki, 
huzuru, sevgiyi, umudu, paylaşmayı, 

cömertliği, dinginliği, alçakgönüllülüğü, 
nezaketi, yardımseverliği, dostluğu, 
anlayışı ve merhameti temsil eder.”

Gençlerden biri, “Peki sonunda 
hangi kurt kazanacak?” diye 
sorar. Yaşlı adam bilgece cevap 
verir: “Hangisini beslerseniz o 
kazanacaktır.”

HAKİKATTEN DAMLALAR Anonim
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BİZİM SAHAF Hazırlayan: İzzet Erş

Özgürlükten Kaçış
Erich Fromm

Yayınevi: Payel Yayınları
234 sayfa 

Kurallar • 
Meditasyonlar
Rene Descartes

Yayınevi: İdea Yayınevi
168 sayfa 

Çağdaş insan için özgürlüğün anlamı nedir? 
İnsan neden kendi özgürlüğünü diktatörlerin 
eline bırakmakta ve bir robot gibi yaşamaya razı 
olmaktadır? Özgürlüğüne sahip çıkamayan insan, 
biyolojik olarak bir canlı olmasına karşın, ruhsal 
açıdan bir robot gibidir. Zihinsel ve coşkusal 
yetenekleri körelmiştir, canlı değildir artık. Yeni 
ve kalıcı hiçbir şey üretemez. Yaşama karşı tam 
bir açlık içinde olmasına karşın uzak durur ondan, 
kaçar. Çünkü davranışları ve kararları kendisine ait 
değildir. Onu, dışındaki güçler yönlendirmektedir.

Hoşnutluk ve iyimserlik maskesinin altında mutsuz 
ve endişeli bir insan gizlidir. Çağdaş toplumlarda 
birey, kendi yazgısıyla başbaşa bırakılmakta, bu 
da kendisine korku ve güçsüzlükten başka bir 
şey getirmemektedir. Kendini içinde yaşadığı 
dünyadan ve toplumdan soyutlanmış duyan bireyler 
gittikçe çaresizleşerek yeni diktatörlüklere, totaliter 
yönetimlere verimli bir zemin oluşturmaktadırlar.

İşte Dr. Fromm, bu çok önemli konuyu bilimsel 
yöntemlerle inceleyerek, herkesin anlayacağı bir 
dille gözler önüne sermektedir. 

“Öyleyse, eğer kişi içtenlikle şeylerin gerçeğini 
araştırmayı istiyorsa, tek bir özel bilimi 
seçmemelidir; çünkü tüm bilimler birbirleri ile 
birleşik ve birbirlerine bağımlıdır. Tersine, kişi 
daha çok usun doğal ışığını nasıl arttıracağını 
düşünmelidir, şu ya da bu tip skolastik sorunu 
çözmek için değil, ama tüm yaşam olumsallıklarında 
anlak istenci doğru seçimde bulunması için 
aydınlatabilsin diye; ve kısa bir zamanda hayretler 
içinde tikel erekler uğruna çabalayanlardan 
çok daha fazla ilerleme yaptığını, ve yalnızca 
onların istediklerinin tümünü değil, ama kendi 
bekleyebileceklerinden bile daha yüksek sonuçlar 
elde ettiğini görecektir.”

(Kural I`den)

İÇİMİZDEKİ SANATÇI

Tülay Tombul

Maske
rivayet edilir ki 

 
zamanların ardında 
tanrıların katında 

bir balo tertiplenmiş 
evrenin tüm tanrıları davetliymiş geceye 

her birine birer maske verilmiş 
bittiğinde gece 

teslim edilmek üzere 
 

sayım tanrısı: “bir maske eksik!” demiş 
 

güneşlere, aylara, yıldızlara bakmışlar 
aramışlar evrenin dört bir yanını didik didik 

sonunda dünyada bulmuşlar izini 
dağı-taşı, bitkiyi-hayvanı yoklamışlar bir bir 

sıra insana gelmiş 
ne görsünler?

 
her birinde ayrı bir ‘ben’ maskesi… 

ŞİİR Sedat Sarıbudak

Bizden Haberler
• Sanat yaşamını 35 yıldır Amerika’da sürdüren Ömer 
Faruk Tekbilek, yeni albüm tanıtımı için Ocak ayı 
başında Türkiye’deydi. Bağlama, ney, bendir, def, 
darbuka ve zurnayı ustaca kullanan sanatçı, füzyon 
müzik konusunda dünyadaki en başarılı sanatçılardan 
biri olarak gösteriliyor. Bugüne kadar 12 albümü 
bulunan sanatçının ülkemizde en sevilen ve aranan 
eserlerinden derlenen 13. albümü ise ‘Best of Omar 
Faruk Tekbilek – Longing’ adını taşıyor. Son haftalarda 
en çok satılanlar listesinde 1 numaraya kadar yükselen 
albümünün tanıtımı için, 4 -10 Ocak 2011 tarihleri 
arasında İstanbul Astoria, Metrocity ve Ankara Tunalı 
Hilmi D&R’larda imza günlerine katılan Tekbilek, bu 
süre zarfında çeşitli radyo ve televizyon kanallarına 
röportaj verip mini konserler gerçekleştirdi.

• Sevgili dostumuz heykeltıraş Önder Büyükerman 
tarafından yapılan, Galatasaray Kulübü Eski Başkanı 
Özhan Canaydın’ın heykeli, 23 Ocak 2011 tarihinde 
Levent’te bulunan Özhan Canaydın Parkı’nda CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı 
törenle açıldı.

• Sevgili Dilek Yarcan, Joseph Campbell’in 
‘Kahramanın Sonsuz Yolculuğu’ adlı kitabından 
derlediği ‘Joseph Campbell’a Göre Monomitlerin 
Yapısı ve Odysseus’ başlıklı çalışmasını 4 Ocak
2011’de bizlerle paylaştı.

• Hulusi Akkanat, 11 Ocak 2011’de ‘Eros Ve Psike 
İlişkisi’ başlıklı konuşmasında ‘Mitolojideki 
Psikoloji’ konusunu inceledi. Ayrıca sevgili hocamız 
25 Ocak’ta ‘Kahramanın Yolculuğuna İnisiyasyon 
Açısından Bakış’ konulu bir konferans daha verdi. 
Sunum dosyalarını talep edenler kendisiyle bağlantıya 
geçebilirler: hulusiakkanat@gmail.com

• Sevgili Şirin İskit, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu’nda 
tarihi Suriye Pasajı’nda hayat bulan LUX Bar’ın 
konsept tasarımını gerçekleştirdi. Art-Deco döneminin 
etkilerini tasarımda vurgulamaya çalışan Şirin, ayrıca 
mekânın ismini de veren kişi. Haftanın 6 günü, öğlen 
12.00 ile gece 04.00 arasında açık olan LUX, gün içinde 
restoran olarak hizmet verecek. Menüsünde Şirin’in de 
katkıları olan LUX, ışıltılı dokusu ve işletme politikası 
ile İstanbul’un en popüler yerlerinden biri olmaya aday. 

• Sevgili Metin Bobaroğlu’nun, altı haftalık bir ayrılığın 
ardından 18 Ocak 2011’deki toplantıya katılması, tüm 

vakıf katılımcıları arasında sevinç yarattı. Kendisine 
yeniden geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. 

• Sevgili Gülizar Akkanat 14 Şubat Sevgililer Gününde 
Caddebostan Büyük Kulüp’te, saat 19:00’da bir konser 
verecektir. Konsere katılım ücretsiz olacaktır.

• Dostumuz Yaşar 22 Ocak günü Bostancı Gösteri 
Merkezinde sevenleriyle buluştu. Sahneyi paylaştığı 
değerli müzisyen dostumuz Ercan Özaksoy ile birlikte 
dinleyenlere keyifli bir müzik ziyafeti verdi.

• Şubat ayı içinde gerçekleşecek etkinliklerimizi
www.anadoluaydinlanma.org adresimizdeki 
etkinlikler sayfamızdan takip edebilirsiniz.

bulten@anadoluaydinlanma.org
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Roast Beef
Berfin And
 

Malzemeler:
1 bütün bonfile, 4–5 sap taze biberiye, 
zeytinyağı, tane karabiber ve tuz

Hazırlanışı: 
Bonfilenin bütün yağ ve sinirleri temizlenmiş olsun. Karabiberi 
havanda dövün. Biberiyeleri dalından koparıp bir bıçak yardımı ile ince 
ince kesin. Dövülmüş tane karabiber, doğranmış biberiye ve bir tutam tuzu 
karıştırın. Karışımı temiz bir tezgâh üzerine yayın. 

Zeytinyağı ile tüm bonfileyi sıvazlayın ve bonfilenin tüm yüzeyini 
hazırladığınız karışımla kaplayın. Tavayı kızdırın. Bir fincan zeytinyağını 
tavaya koyun. Kızgın ateş üstünde etin her tarafı kahverengi oluncaya dek 
kızarmasını sağlayın. Lütfen yakmamaya ve siyahlaşmamasına dikkat edin. 
Şayet fazla pişmiş olmasını istiyorsanız, eti daha uzun süre döndüre döndüre 
kızartın. Dilediğiniz seviyede kızarttığınız eti tavadan alın. Streç filme sarıp 
buzdolabında birkaç saat bekletin. Mümkün olduğunca ince ince dilimleyerek 
servis yapın. Bu tarifimiz zeytinyağı ve balzamik sos ile hazırlayacağınız 
bebe roka salatası ile pek leziz olur. Afiyet olsun.

zberfin.and@gmail.com

Bhujangasana
Cobra Pose
Kobra Pozu
Kobra pozu, omurgayı, özellikle alt omurların 
bulunduğu bel bölgesini güçlendiren, disk kaymaları 
veya bel sorunları yaşayan hastalar için doktorların da 
önerdiği bir pozdur. Yin yogada Seal (fok balığı) poz 
olarak adlandırılır.

Pozu yaparken rahat olabileceğimiz yoga matını ya 
da battaniyeyi yere seriyoruz ve üzerine yüzüstü 
uzanıyoruz. Kollarımız bedenin iki yanında, çene 
yerde, gözler kapalı, birkaç derin nefes alıp vererek 
bilincimizi ve bedenimizi poz için hazırlıyoruz. 

1- Önce ‘Sfenks’ poz dediğimiz pozla ısınıyoruz: 
Kollarımızı dirseklerden kırıp dirsekleri göğüs 
kafesinin yanına yere yerleştiriyoruz, alt kollar ve eller 
yerde, avuç içlerini yere doğru çeviriyor ve göğüs 
kafesini yukarı doğru kaldırıyoruz. Sırt bölgesinde 
hafif bir sıkışma, baskı hissi oluşuyor ve bu sıkışma, 
o bölgedeki kasları güçlendirmeye başlıyor. 1 ya da 2 
dakika bu pozun içinde kalıyoruz.

2- Ve Bhujangasana için: Eller olduğu yerde 
kalıyor ve yavaş yavaş dirseklerimizi düzeltiyoruz.  
Kollarımız dümdüz olduğunda aynı zamanda üst beden 
de yukarıya doğru kalkmış oluyor, göğüs kafesini 
genişçe açıyoruz. Her nefeste üst bedenimizi biraz 
daha enerji ile dolduruyoruz. Leğen kemiği (kalçalar) 
yerde sabit kalıyor, sadece bedenin üstü yukarı doğru 
kalkıyor. Kollar dümdüz önde uzun, omuzlarımız rahat, 
boynumuzu sıkıştırmıyoruz.  

3- Daha değişik bir varyasyonu ise Yin yogada Seal 
poz dediğimiz pozisyon: Parmaklar genişçe açılıp 
yanlara bakacak şekilde ellerimizi omuzların altına 

yerleştiriyoruz ve bel bölgesindeki sıkışmanın etkisini 
biraz daha arttırıyoruz.

Eğer bacaklarımızı daha geniş şekilde yanlara doğru 
açarsak, pozu biraz daha alt omurgada derinleştirmiş 
oluruz. Aynı zamanda boynumuz izin veriyorsa, 
başımızı arkaya doğru düşürebiliriz. Böylece boyun 
omurlarını arkaya doğru sıkıştırıp tiroid bezini de 
uyarmış oluruz.  

Pozun içinde 30 saniye ya da 1 dakika kalıp 
bunu nefeslerle birkaç kez uygulayabiliriz. Ya da 
kalabildiğimiz kadar uzun süre pozun içinde hareket 
etmeden durabiliriz. 

Başlangıç seviyesinde olanlar, belinde sorun olanlar 
bu pozda kısa süre kalmalılar. El bilekleri güçsüz ve 
zayıf olanlar pozu daha kısa tutabilirler ya da Sfenks 
pozda kalabilirler. Herhangi keskin, ani, noktasal bir 
acı hissedildiğinde pozdan yavaşça çıkmak gerekir. Baş 
ağrısı olanlara bu poz önerilmez. Hamile olanlar Sfenks 
pozu yapmamalıdır, onun yerine Seal poz hamileler 
için güvenlidir.

Pozdan çıkarken: Omurga arkaya doğru hareket 
etmeye alışık olmadığı için o bölgede uzun süre kalmak 
çok hassas hissettirir, o yüzden yavaş yavaş, acele 
etmeden, bedeni dinleyerek, kollarımıza ağırlığımızı 
vererek öne doğru yüzüstü uzanıyoruz. Tamamen 
yere uzandığımızda, kalçalarımızı hafifçe sağa sola 
sallayarak omurgayı rahatlatıyoruz. Birkaç dakika 

kadar hareketsiz kalarak, sıkıştırdığımız dokuların 
kendiliğinden tekrar yerine oturmasına izin veriyoruz. 
İstersek kolların yardımıyla çocuk pozuna (dizler 
üstünde oturup öne doğru bedeni eğip katlama) 
geçip sıkıştırdığımız bölgeleri tam ters yönde açarak 
dengeliyoruz.

Pozun Faydaları: 

Sinir sisteminin büyük bir bölümünün geçtiği 
omurganın hareket kapasitesini geliştirir, sırtı 
güçlendirir; özellikle bel omurları ve bel omurlarını 
tutan kaslar güçlenir. Karın kaslarını esnetir, karın 
bölgesindeki iç organları esneterek uyarır. Kol kaslarını 
ve bedenin üstünü güçlendirir. Böbrekleri uyarır. 

Kök Çakra (kabullenme) enerjisini dengeler. Kendimizi 
kabul eder ve eleştirmemeyi öğrenirsek, bedensel, 
zihinsel ve ruhsal anlamda gerçek sağlığa ulaşabiliriz. 

Hara Çakrası (yaratıcılık, seks) enerjilerini dengeler, 
kadınlarda yumurtalıkları uyarır ve üreme sisteminin 
çalışmasına yardımcı olur.

Solar Pleksus Çakra enerjisini dengeler. Karar verme 
yeteneğimizi geliştirir, adrenal bezleri uyarır, öfke ve 
stres duygularının ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Kalp Çakra enerjisini dengeler ve sevecenlik hislerini 
geliştirir, daha anlayışlı bir karakter oluşturmaya 
yardımcı olur.

Boğaz Çakra enerjisini dengeler. Tiroid ve paratiroid 
bezlerini uyarır. Dürüstlük ve kendini ifade edebilme 
yeteneğini geliştirir.

nilcvk@gmail.com

İsveç Şurubu

Acı madde içerikli bitkilerin 
alkol-su karışımında açığa 
çıkmasıyla elde edilen bu acı 
şurubun reçetesi, İsveçli Dr. 
Samst’ın ölümünden sonra 
geride bıraktığı notların 
arasında bulunmuştur. 

Reçetedeki otlar (besbase, 
cedvar, centiyane, kakule, 
mira, domuz dikeni, kâfur, 
melekotu, ravent kökü, 
sarısabır, sinameki, safran, 
tarçın, eğir kökü) 2–3 litrelik 
geniş ağızlı bir şişeye konur, 
üstüne 1,5 litre, 30–40 
derecelik kanyak, votka, rom 
veya etil alkol-su karışımı 
eklenir. Şişe 2 hafta boyunca, 
günde 2–3 kere çalkalanarak, 
güneşte veya sıcak bir ortamda ağzı kapalı 
olarak bekletilir. Süzülerek koyu renkli şişelere 
aktarılır.

Kullanım Alanları:

Mide, bağırsak ağrıları ve fazla alkol 
tüketiminde 1–2 yemek kaşığı şurup sek olarak 

ya da aynı miktar suyla inceltilerek içilir. 
Uykusuzluk için örneğin mayıs papatyası 
çayına 1 tatlı kaşığı eklenerek alınmalıdır. 

Gırtlak, yutak, dişeti problemlerinde 
sek veya suyla inceltilerek bir 
yudum alınır ve ağzın içinde uzun 
süre dolaştırılır. Şurup dişleri 
sarartabileceği için kullanımdan 
sonra dişler fırçalanmalıdır.

Dıştan kullanımda arı, böcek, sinek 
sokmalarında hemen kompres 
yapılacak olursa şişme ya da 
kızarma olmaz ve acı hemen diner. 
Ezikler, el, ayak burkulmaları, basit 
yanıklar, dudak uçukları, iltihaplı 
sivilcelerde etkilidir. Akıntılı 
nezlelerde 1/5 oranında suyla 
inceltilen şurup buruna çekildiğinde 
akıntı durur ve tıkalı burun açılır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir, 
serbest radikalleri temizler, 

metabolizmayı düzenler. 18 yaşından 
küçüklerde dâhili kullanımı önerilmez. 
3 yaşından büyüklerde harici olarak 
kullanılabilir.

Ürün Temini İçin: Şah Bazaar
Tel.: 0216 382 12 71 - Hülya & Osman Yaman
Şehit Recep Koç Cad. 17/A Büyükada İstanbul
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SAĞLIK Nilgün Çevik

Hatice Çoban Uzun


